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PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

LEI MUNICIPAL Nº. 889/2013
Ementa: Dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período 2014-2017 e
dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga
a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de
2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º da Constituição
Federal.
Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de
diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.
Art. 3º - O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento governamental que
define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a
gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção
do desenvolvimento sustentável.
Art. 4º - O PPA 2014-2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação
governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão,Manutenção e Serviços
ao Estado, assim definidos:
I - Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a
entrega de bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: que expressa e
orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação
governamental.
Art. 5º - O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor
Global.
§ 1º - O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem
alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:
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I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a
implementação do Objetivo;
II - Meta: medida do alcance do Objetivo;e
III - Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade.
§ 2º - O Indicador é uma referência que permite identificar e
aferir,periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu
monitoramento e avaliação.
§ 3º - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos necessários à
consecução dos Objetivos relacionados ao tema no período do Plano.
Art. 6º - Integram o PPA 2014-2017 os seguintes anexos:
I - Anexo I - Programas Temáticos; e
II - Anexo II - Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.
Art. 7º - Caberá ao Chefe do Poder Executivo definir normas, diretrizes e
orientações técnicas complementares para a gestão do PPA.
Parágrafo único: O ciclo de gestão das políticas públicas deve ser otimizado
mediante o aperfeiçoamento e a simplificação de processos para ampliar a capacidade
de consecução dos objetivos e metas declarados.
Art. 8º - Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas
leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis
orçamentárias anuais.
§ 2º As vinculações entre ações orçamentárias e iniciativas constarão nas lei
orçamentárias anuais.
Art. 9º - A criação de ações no orçamento será orientada:
I – para o alcance das metas dos Objetivos;
II – pela viabilização da execução das Iniciativas.
Art. 10. - O valor global dos programas, as Metas e os enunciados dos
objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas
leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.
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Art. 11. - Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2014-2017 e
com as respectivas lei de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes
definidas na Visão Estratégica expressas no Plano para o alcance dos Objetivos
estabelecidos.
Art. 12. - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no
processo de monitoramento e avaliação dos Programas do Plano Plurianual para o
quadriênio 2014-2017.
Art. 13. - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei
serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão, sempre
que necessário.
Parágrafo Único: Na hipótese de revisão do Plano Plurianual como etapa
preliminar à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, os anexos deste constarão
com demonstrativos das alterações resultantes daquela revisão.
Art. 14. - O investimento plurianual de que trata o §1° do art. 167 da
Constituição Federal, para o quadriênio 2012-2015, será contemplado por meio das
iniciativas e respectivas ações orçamentárias vinculadas e compõe o montante dos
Recursos do Programa.
Parágrafo único: A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas
para o exercício de sua vigência.
Art. 15. - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório de
avaliação dos resultados de implantação deste plano.
Art. 16. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itajuípe, 19 de setembro de 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto Badaró de Oliveira Pólvora
Secretário Municipal de Adm. e Finanças
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PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

IGUALDADEEDIREITOSHUMANOS

001
OBJETIVO

Oferecer melhorias das condições de saúde física e mental de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com
deficiência e idosos, promovendo atividades físicas, culturais, sociais, profissionalizantes, com a finalidade de
socialização e inclusão social, além da melhora de autoestima, melhoria de comportamento familiar e escolar,
aumento da qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Oportunizar a inclusão digital aos alunos que não
possuem meios para manusear computadores, desenvolvendo habilidades antes desconhecidas, melhorando o
quadrosocialeoferecendonovasoportunidades.

Unidadede
Medida

Data

Referência
Índice

NúmerodeCriançaseAdolescentesatendidos

Unidade

2013

1.000

FamiliasbeneficiadasnoBolsaFamília

Familias

2013

3.000

FamiliascadastradasnoCADÚnico

Familias

2013

5.246

BPCBeneficiados

Unidade

2011

1.009

INDICADOR

VALOR DO PROGRAMA
VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável

R$
$
7.304.000,00
,
SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoSocial
Diminuir a desigualdade social em 80 %, promovendo mais participação
socialeaçõesdiversasàspessoascomdeficiênciaeidosos.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Quantidade/Detalhamento
20%
80%

UnidadedeMedida
Percentual
Percentual

INICIATIVAS
Adaptação arquitetônica dos prédios públicos e privados do município, garantindo a acessibilidade a todos
cidadãos
Criação de um espaço físico adequado para funcionamento do centro de Apoio Psicopedagógico da educação
inclusiva.
CriaçãodoConselhoMunicipaldapessoacomdeficiênciaeativaçãodoConselhoMunicipaldoIdoso.
Aquisiçãodetransporteadaptadoparaatenderasnecessidadesdaspessoascomdeficiênciadasedeedistritos.
Melhoraraacessibilidadedoscoletivosintermunicipais.
ReformadaáreadocomplexoturísticoparaimplantaçãodoCentrodeConvivência
Implantaçãodeumnúcleodereabilitaçãoparapessoascomdeficiênciacomequipemultidisciplinar.
Ofereceratividadesfísicasparadeficientesvisuais
Criaçãodegrupodeginásticaparamulheres
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IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

001

IGUALDADEEDIREITOSHUMANOS

Gerar mais oportunidade de melhorar as condições de vida dos cidadãos
em60%,atravésdeinclusãosocioprodutivaemItajuípe.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Quantidade/Detalhamento
50%
50%

UnidadedeMedida
Percentual
Percentual

INICIATIVAS
Promover parceria com cooperativas, de geração de renda, no intuito de produzir e/ou comercializar, produtos
geradospeloscooperativadosecomunidade.
Criarhortascomunitárias,naSedeeDistritosdeacordocomsuasparticularidades
Ampliar parcerias para realização de qualificação profissional, assegurando prioritariamente, aos inscritos no
CadastroÚnico
Buscar financiamentos a nível de Participação Pública e Privada (PPP), com o objetivo de oferecer suporte
técnicometodológicoparageraçãodeempregoerenda
Criardiretrizresponsávelpeloacompanhamentoedirecionamentodosprofissionaisjáqualificados

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Diminuir a vulnerabilidade e o risco social das crianças e dos
adolescentes em 80%, através da implantação de ações/projetos que
melhoremaautoestimaeodesenvolvimentopessoaldeambos.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
50%
Percentual
50%
Percentual

INICIATIVAS
Gestão do Trabalho: Proporcionar condições de trabalho para os conselheiros: tutelar e de direito, em relação a
infraestrutura (maquinário, linha telefônica, internet, carro, computador, impressora) e recursos humanos
(capacitaçãoeatualização).
Ativar o FMCA, em relação a sua regulamentação do CNPJ, Gestor do Fundo, Conta Independente, que
preconiza o repasse de 1% da arrecadação Geral do Município, seja destinado ao Fundo e que possa ser
utilizadoparaosserviçosnarededeproteçãodeGarantiadeDireitos.
Implantação de serviços de acolhimento (Casa Lar ou Casa de Passagem) para crianças e adolescentes em
situaçãoderiscopessoalesocial.
Realização de campanhas educativas e de divulgação para as comunidades através de parcerias entre as
entidadespúblicas(MP,CT,CRAS,CREAS,PM)eprivadas.
Inserção de uma equipe multidisciplinar (Assistente Social, Psicólogo e Psicopedagogo) para rede municipal de
ensino.
Transporte para realização dos trabalhos sociais, com a finalidade de facilitar a busca ativa e a realização das
vistasdomiciliaresdosprogramasCRAS,CREAS,SCFV(ServiçoconvivênciaeFortalecimentodeVínculos)
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IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

001

IGUALDADEEDIREITOSHUMANOS

ImplantaçãodoServiçodeMedidasSocioeducativasparacriançaseadolescentes.
Criação e/ou reestruturação de espaços de lazer e entretenimento para crianças e adolescentes, fortalecendo
osaspectosculturaiseesportivosdomunicípio,priorizandoaszonasdemaioríndicedevulnerabilidade
Criar espaços de fortalecimento e/ou restabelecimentos de vínculos familiares e comunitários, através de
trabalhoscomgruposterapêuticosdeformacontinua,objetivandoresgatarosvaloresfamiliares.
ConstruçãodoCRAS
Criaçãoeimplementaçãodoprojeto"ArtedeViver"
Implantaçãoderecreaçãoereforçoescolarnasescolas,priorizandocriançasemriscosocial
Criaçãodoprojeto"TalentonoFutebol"
Criaçãodoprojeto"InformáticaparaTodos"
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PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

002

EDUCAÇÃO,DIVERSIDADEECIDADANIA
OBJETIVO

Concentrar esforços na busca da melhoria da qualidade da educação por meio de ações com base técnico
científica, capazes de alcançar resultados concretos, fortalecendo a educação pública no município, como
ferramenta
para
a
contribuição
da
diversidade
e
da
cidadania.
Oferecer o acesso ao esporte e lazer e às práticas esportivas e educativas, garantindo que os indivíduos
possamconquistarumavidasaudáveleplena.
Promoveraorganizaçãoeplanejamentodeaçõesquepossibiliteaevoluçãodaculturamunicipal.
Unidadede
Medida
nº
nº

INDICADOR
IDEB4ªserie/5ºano
IDEB8ªserie/9ºano

VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Data
2011
2011

Referência
Índice
3.5
2.6

R$69.685.000,00
SecretariaMunicipaldeEducação,Cultura,EsporteeLazer
Melhorar a qualidade de ensino em 90%, readequando práticas e
açõesdegestão.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
60%
Percentual
40%
Percentual

INICIATIVAS
Promover a nucleação das escolas do campo observando o espaço geográfico com o objetivo de garantir
melhorqualidadedaaprendizagem.
Adequação dos espaços físicos (recreação) das escolas de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental
I.
Adequar e/ou ampliar os espaços das escolas municipais de acordo com os padrões mínimos de
infraestrutura visando atender o desenvolvimento das ações dos programas do Governo Federal na
perspectivadaEducaçãoIntegral.
Promoveraçõesquegarantamaalfabetizaçãodascriançasaté8anosdeidade.
Adequar os espaços físicos do CEAPEI disponibilizando material pedagógico e mobiliário adequado/adaptado
aosdeficientesetecnologiaassistida,alémdaampliaçãoeefetivaçãodaequipemultidisciplinar.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D6ORWGUJ6ARPQNWCI6DDSA

Esta edição encontra-se no site: www.itajuipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
19 de Novembro de 2013
10 - Ano VII - Nº 426

Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

002

EDUCAÇÃO,DIVERSIDADEECIDADANIA

Fortalecer ações que garantam aos jovens e adultos, a permanência nas escolas através de uma educação
voltadaparaaformaçãodocidadão.
Garantir assistência psicossocial a alunos que apresentam transtornos comportamentais em parceria com o
programa“Viversemlimite”,programa“SaúdenaEscola’’eaimplantaçãodeumaequipemultidisciplinar.
Promover cursos profissionalizantes para atender aos alunos da EJA em parcerias com empresas e outras
instituições.
Promover a formação continuada de todos os profissionais da rede pública municipal de educação
anualmente.
Adquirir, estruturar e disponibilizar nas unidades de ensino recursos e materiais pedagógicos diversificados e
significativos para a aprendizagem, assim como elaborar projetos que identifique o desenvolvimento da
aprendizagemnasescolasdarede.
Melhoraroatendimentodasunidadesnamerendaescolar.
Organizaçãodossetoresedasaçõesdaeducaçãoparamelhoratenderasdemandasdomunicípio.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Criar e expandir programas e ações que desenvolvam a cultura local
em60%.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
50%
Percentual
50%
Percentual

INICIATIVAS
CriaraSecretariadeCultura.
Fomentarapromoção,difusãoeformaçãodaCultura.
Criação de espaços culturais (inclusive aproveitando os espaços físicos: Praça da Feira, Quadra de Esporte,
AntigaEstaçãoferroviária,entreoutros).
Criação de Programas e Projetos culturais permanentes como: fóruns, oficinas, cursos, capacitações
(projetosculturais),feirasdecultura,audiênciapública,festivais,entreoutros.
Revitalização das praças, parques, muros da cidade e demais espaços, de forma criativa, priorizando os
artistaslocais.
RealizaçãodasCaravanasCulturaisenvolvendoZonaUrbana,Rural,DistritosePovoados.
CriaçãodoMuseudaCidade.
TombamentoerevitalizaçãodopatrimônioarquitetônicodapraçavereadorJoséAdry.
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Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Proporcionar o aumento da assessibilidade dos municípios ao esporte
em80%,promovendoareestruturaçãodelocaisesportivos.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
Percentual
50%
50%
Percentual

INICIATIVAS
Revitalizaçãodaspraçasequadraspoliesportivaslocalizadasnasede.
ConstruçãodecentrosqueincluamatividadesesportivaseculturaisnosDistritos.
Criar programas esportivos (modalidades olímpicas e não olímpicas) e implementar um calendário de
eventosparacomunidade.
PromoverJogosEstudantisentreEscolasPúblicasePrivadasenvolvendotodasasmodalidades.
Criaçãodeáreasparapráticasdeesportesradicais.
Criar a Copa dos Campeões pegando todos os campeões das copas de ruas realizados nos distritos, na sede e
zonarural(CampeãodoRuralzão)epremiarocampeãoeVice.
Criaçãodeumaquadradeareia(emfrenteaPenalty).
Revitalizar as lagoas Humberto Badaró e Antônio Salustiano para as práticas de esportes aquáticos
(canoagem,nado,triatloecaiaque).
Criar escolinhas de handebol, basquete, futsal, vôlei, atletismo, kaiaque, masculino e feminino com
instrutorescapacitados,comparticipaçõesnoszonaisejogosabertos.
Criação da casa do atleta ( local para hospedagem, concentração, arquivo e cadastro dos atletas e
)
Criaçãodocampeonatosociety,emdiversasmodalidadesmunicipal.
CriaçãodeCampeonatoseincentivoàpráticadofutevôleimasculinoefemininonasedeedistritos.
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PROGRAMA

003

URBANISMOEQUALIDADEDEVIDA
OBJETIVO

Criar estratégias para o desenvolvimento urbano municipal, visando a melhoria da qualidade de vida,
commelhoramentodasegurançapública,daredeurbanaerural.
Investir em serviços públicos adequados e promover a mobilidade e acessibilidade através da
implantaçãodeobrasdeinfraestruturanomunicípio.

INDICADOR
Proporçãodedomicílioscomacessoàenergia
elétrica
Taxadehomicídiototal
DéficitHabitacionalQuantitativo

VALORDOPROGRAMA
Órgão Responsável
ÓrgãoResponsável

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Unidadede
Medida

Data

Referência
Índice

%

2010

96.8

por100mil
hab

2010

56.9

unidade

2010

790

R$20.719.000,00
SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoUrbanoeMeio
Ambiente
Melhorar em 70% a mobilidade e acessibilidade urbana e rural,
através da implantação de obras de infraestrutura no
município.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
30%
Percentual
70%
Percentual

INICIATIVAS
Aquisição de uma área para a construção de um espaço cívico abrangendo: uma sede para prefeitura,
câmaraesecretarias.
Readequação do calçamento de ruas e passeios padronizados e adequados à mobilidade de todos
(conforme código de postura municipal e NBR 9050), bem como a iluminação das mesmas na Sede e
Distritos.
RevitalizaçãodoCentrodaCidadecomrelaçãoaotráfego,cargaedescargademercadorias
Revisãodasestradasvicinais
Construçãodeumcalçadãonocentrodacidade
ReestruturaçãodasPraçasAdoniasFilhoeRegisPacheco,comrelocaçãodasmesmas
AquisiçãodeáreasporpartedaPrefeituraparadisponibilizaràsconstruçõesdefuturosconvênios.
ReformadoBarracão
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URBANISMOEQUALIDADEDEVIDA

AtualizaçãodoCódigodePosturadoMunicípio
AtualizaçãodoCódigodeObrasdoMunicípio
AquisiçãodeumaáreaparainstalaçãodeumnovoCemitérionasededomunicípio
ConstruçãodeumaPistadeCooper/CicloviaentreaPenaltyeTrevoBR101
ConstruçãodeumaGaragemMunicipal
ConsertodoescoamentodeáguaspluviaisnaspassarelasdapontesobreoRioAlmada
ProvidenciarcadastramentodosbairrosAcácioAlmeidaeSagradoCoração
Providenciar junto ao proprietário da Fazenda Rio Branco, abertura de uma Avenida ligando
Centro/Pitangueiras
Buscarconvêniosparaimplantaçãodepasseios/calçadascomacessibilidade
Complementar calcamento em paralelepípedo nas Ruas A e E do Bairro Novo II e na Travessa da Rua I
entreaURBISeoRuaI
ComplementarcalcamentoemparalelepípedonasruasdosDistritos
Reforma do calcamento da sede do município com prioridade para: Rua Coração de Jesus, Firmino Eloy
ePçaRegisPacheco
PavimentaçãodoBairroAcácioAlmeida
ReformadocalcamentodosDistritos
ObrasdeDrenagemdoCanaldoBairroSantoAntonio
ReformadofornodoCemitérioCampoSanto
Pinturadaspraçasedocais
AmpliaçãodacaixacoletorasituadanocruzamentodasRuasJosédoPatrocíniocomRuyBarbosa
ReformadaPontedaestradavicinalqueligaItajuípeaRegiãodoCatongo
ElaboraçãodoPlanoMunicipaldeSaneamentoBásicoemparceriacomoSAAE
Assentamento de Manilhas no Bairro Sagrado Coração para viabilizar a ligação a rede de água pra
todososmoradoresdoreferidobairro
AmpliaçãodeGavetaseOssáriosnoCemitérioCampoSanto
ImplantaçãoderededeesgotonaAvenidaLeovegildoAndrade(3Paus)
ImplantaçãodoSistemadeEsgotamentoSanitáriodoMunicipio
Pavimentaçãodecalçamentoderuas
Melhoriasdasestradasvicinais,recuperaçãodepontesepontilhõesparaescoaraprodução
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

003

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

URBANISMOEQUALIDADEDEVIDA
Aumentar a segurança pública em 70%, ofertando mais
qualidadedevidaparaapopulação.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
70%
Percentual
30%
Percentual

INICIATIVAS
EstruturaraGuardaMunicipal
ConstruçãodeumPostoPolicialnoDistritodeSequeiroGrandeparaatenderosDistritoseZonaRural.
ImplantaçãodeSistemadevídeomonitoramentonoCentrodacidade.
AtivaçãodoConselhoMunicipaldeSegurançaPública
AumentodoefetivoPolicial
DesenvolverProjetoseducativosvoltadosaojovemeadolescenteemsituaçãoderisco

Meta20142017

Desenvolveraçõesvoltadasparaasegurançadotrabalho.

INICIATIVAS
Implantação do PNSST – Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, em conformidade com o
Decreton°7602/2011
Ministrar palestras sobre Segurança do Trabalho em todos os ambientes que tenha trabalhadores do
Municipio
Elaborar e Criar a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em todas as Secretarias do
Municipio
OrientarasentregasdeEPI´s–EquipamentosdeProteçãoIndividual(óculos,botas,luvas)
Elaborar e Implantar o SESMT – Sistema de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (Médico do
Trabalho,EngenheirodoTrabalho,EnfermeirodoTrabalhoeTécnicodeSegurançadoTrabalho)
Realizaçãodeexamesperiódicosnoscolaboradores(servidoreseterceirizados).
Criar espaços de convivência para a prática de esporte e lazer, e
desenvolveraçõesvoltadasparaosparquesejardinsem80%.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Quantidade/Detalhamento
50%
50%

UnidadedeMedida
percentual
percentual
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

003

URBANISMOEQUALIDADEDEVIDA

INICIATIVAS
RevitalizaçãodaspraçasexistentesnaSedeenosDistritos.
Revitalização dos espaços para as atividades esportivas como: quadras e campos de futebol, na Sede e
Distritos.
RevitalizaraacademiadoespaçodelazerdoRecantodoLago
Pavimentar os acessos do Complexo Turistico Jorge Amado, para que possam ser usados para práticas
deesportes
CriaçãodeumaPraçaespecificaparaosidososnaáreadofundodocolégioLuizVianaFilho
ImplantarumJardimSensorialparaosalunosespecias
RevitalizaraPça7desetembrocomurbanizaçãodabeirarioeretiradadoslavadoresdevísceras
Construção de um viveiro para plantio, cultivo e uso de plantas nativas e de uso nos serviços de
jardinagem
TrocaropisodecimentoporplantasornamentaisnoscanteirosdotrevodaBR101.
Melhorar o bem estar da comunidade em 80%, ofertando mais
serviços públicos adequados, nas areas de transporte e trânsito;
iluminaçãopública;limpezapública.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Quantidade/Detalhamento
70%
30%

UnidadedeMedida
percentual
percentual

INICIATIVAS
Reformadafrota
Leilãodassucatas
MelhoraraestruturadaOficina
AbrirconcessãoparalinhasdeônibusnasededoMunicipio
Melhoriadosacessoseiluminaçãonasviaspúblicas
ImplantaçãodeumnovosistemadeiluminaçãonoacessodaCidadenotrevodaBR101,bemcomona
chegadadeCoaraci.
ImplantaçãodeIluminaçãoPúblicanoBairroSagradoCoração
IluminaçãodobairroCoraçãodeJesus
Iluminaçãodasentradasdacidade(Itabuna/Coaraci)
Fazerumestudodedemandadeconsumodeenergiaparaimplantaçãode
umpoloindustrial
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

003

URBANISMOEQUALIDADEDEVIDA

ImplantaçãodeMecanismosdeDesenvolvimentoLimpo(MDL)naslinhasgeraisdo
município
Aquisiçãodecompactadoresdelixo
AmpliaçãodaIluminaçãodaPraçaRegisPacheco
ImplantarumaIluminaçãoaoredordosLagos
SubstituirailuminaçãodaPassarelaqueligaoaltodaLiberdadeaPitangueira
AmpliaçãodailuminaçãodaPraçaAdoniasFilho
ImplantaçãodoAterroSanitáriocomabsorçãodeSistemadeGás
AquisiçãodedoiscompactadoresparacoletadelixonasededoMunicípio
CriaçãodeumaCooperativadecatadoresdelixo
Aumentaroefetivodopessoaldecoletaevarriçãodasviaspúblicas
Aquisição/Locaçãodeumtratorparaespalharosresíduosnolixão
Criaçãodeumcentroadministrativo
Aquisiçãodeterrenoparaconstruçãodecentroindustrial
Construçãodecasaspopularespara(MinhaCasaMinhaVida)
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

MEIOAMBIENTEESUSTENTABILIDADE

004
OBJETIVO

Atenderasdemandasambientaisdomunicípio,comeficiência,competênciatécnicaeconhecimentos
específicosparaatuaçãoemdiferentesáreasambientais.Trabalharas
potencialidadesdomunicípioparaoturismo,buscandoocrescimento,ageraçãodeempregoerenda.
AlcançarumbomfuncionamentodasaçõesdaAgriculturaparaatenderbemoprodutorruraleo
agricultorfamiliar.

INDICADOR
Áreadosestabelecimentosagropecuários
ocupante
Eventosdeconscientizaçãoambiental
ValorAdicionadoBruto,apreçoscorrentes,da
Agropecuária

VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Unidadede
Medida

Data

Hectares

2006

461

%

2013

10

R$1.000

2010

13.625

Referência
Índice

R$4.230.000,00
SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoUrbanoeMeio
Ambiente
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Itajuípe,
implementando ações de preservação e conservação do meio
ambiente.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
30%
Percentual
Percentual
70%

INICIATIVAS
ElaborareImplementarProjetosSocioambientais
DesenvolverProjetosdeEducaçãoAmbientaleMonitoramentoAmbiental
Desenvolveratividadespreventivasadanosedepredaçõesdomeioambiente
Criação da Secretaria do Meio Ambiente em Itajuípe, com contratação de técnicos qualificados
medianteconcursopúblico
AdequaçãodoSISMUMAparaomunicípioingressarnaGAC(GestãoAmbientalCompartilhada)
Realizar ações de fiscalização em padarias, serrarias, carpintarias e olarias sobre a procedência da
madeirautilizadaeoutrosmateriais
Implantaracoletaseletiva,comfomentoecriaçãodecooperativaseassociações
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EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

004

MEIOAMBIENTEESUSTENTABILIDADE

ImplementaroFundoMunicipaldeMeioAmbiente
Promover a preservação ambiental captando recursos para o desenvolvimento sustentável das lagoas:
HumbertoBadaró,AntônioSalustianoSantoseoRioAlmada.
RevitalizaçãodoRioAlmada
ImplantaçãodoSistemaMunicipaldeGerenciamentodeInformaçãodeusosdosrecursos
naturais(água,solo,controledepoluiçãoeetc)
Confecção e instalação de Placas Educativas em torno dos Lagos, bem como no Complexo Turístico
JorgeAmado(Bosque)
Parceria com os proprietários de fazendas das margens do Rio Almada, para revitalização da Mata
Ciliar
ParceriacomaUESCparaimplantaçãodeProjetos/PesquisasemnossoMunicipio
CriaçãodeumHortoFlorestal
Implantar em parceria com a Secretaria de Educação matéria transversal de Educação Ambiental nas
EscolasMunicipais

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Criar ações e projetos de valorização da cidade, aumentando o
turismo.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
80%
Percentual
20%
Percentual

INICIATIVAS
Capacitação permanente de grupos diversos, para atuação no meio turístico, buscando oferecer aos
mesmos,formasdetrabalho
Usodospatrimôniosculturaismateriaiseimateriaisparaatrairoturismo,atravésdeampladivulgação
Revitalização do complexo Turístico Jorge Amado com a criação de espaços de lazer e cultura para
crianças,jovens,adultoseidosos,levandoemconsideraçãoestudosdeimpactosambientais.
Criação de políticas de estímulo ao desenvolvimento do turismo rural e ecoturismo em parceria com os
fazendeirosdomunicípio
Buscar parcerias com entidades governamentais e privadas para o fortalecimento do turismo
gastronômiconomunicípio
Resgate e elaboração de um calendário festivo cultural de manifestações populares, como: Micaretas,
SãoJoão,SãoPedro,FestivaldaPrimavera,Diadacidade,Natal,AnoNovo,FestasReligiosaseoutras.
Promover políticas de fortalecimento as comunidades tradicionais do município, observando as
diretrizesdaspolíticasdoturismodebasecomunitáriadoministériodoturismo.
ConstruçãodeumMirantenaPedreiradaTorredeTVdomunicípio.
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EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

004

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

MEIOAMBIENTEESUSTENTABILIDADE
Aumentar o comércio agrário em, utilizando práticas integradas
degestãoeimplantaçãodeprojetos.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
80%
percentual
20%
percentual

INICIATIVAS
Elaborar projetos que estimule a fixação dos jovens no campo com a criação de escolas técnicas e
outrasaçõesdecapacitações.
AceleraroprogramaluzparatodosatravésdelevantamentofeitopelaCEPLAC,EBDAeassociações
Encaminharprocessoderegularizaçãofundiáriaeampliarocréditofundiáriodentrodomunicípio
Reformaeampliaçãodocentrodeabastecimentoeconstruçãodocentrodeeconomiasolidária
Implantação de unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar para melhoria da
alimentaçãoescolaredaagregaçãodevaloresaoproduto
ç
g g ç
p
Buscar parceria pública e privada para implantação de programas e projetos de desenvolvimento
econômicoeprodutivoparaomunicípio.
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EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUÍPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

DESENVOLVIMENTOECONOMICO

005
OBJETIVO

Criarestratégiasparaodesenvolvimentoeconômicomunicipal,visandoamelhoriadaqualidadede
vida.Fomentaro
desenvolvimentodocomércionomunicipio.
Unidadede
Medida

Data

Referência
Índice

EmpregosFormais2010

Unidade

2010

2.263

Taxadeatividade(PEA/PIA)

%

2010

48,7

INDICADOR

R$2.155.000,00

VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável
Meta2014
2017
Meta 20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
Fomentar o desenvolvimento do comércio em 80% no
municipio,estimulandoosempreendedoreslocais.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
80%
Percentual
20%
Percentual

INICIATIVAS
ImplantaçãodoPoupaTempodoEmpreendedor
Projeto“IncubadoradeCooperativaseoutrosEmpreendimentosEconômicosSolidários”
CriaçãodoConselhoMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico
ApoioaPolíticademicrocrédito,pormeiodaDesembahia
FeiradoEmpreendedoredeNegócios
FórumMunicipaldeEconomiaSolidária
Estruturaçãodocomércioinformaldeambulantes
Rede de intercâmbio entre Empreendedores com o objetivo de divulgar e comercializar seus produtos e
serviços
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PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

005

DESENVOLVIMENTOECONOMICO

Criaçãodovínculoidentitáriodeorigemparaconsolidaçãodamarca“ProdutodeItajuípe”
Cadastro, incentivo e fomento ao comerciante local, como forma de promover acesso as compras
efetuadaspelaPrefeituraMunicipal
RegularizaçãodaCDLeimplementaçãodaAssociaçãoComercialeEmpresarialdeItajuípe
Estudoedesenvolvimentodenovaáreacomercial
Parcerias com empresas e instituições para promoção de cursos de qualificação do comerciante e do
comerciário
Parceria com o SEBRAE e universidades para o diagnóstico e valorização de novas oportunidades de
negócios
ApoioeparticipaçãonaConferênciaMunicipaldeDesenvolvimentoSócioEconômico
ApoioinstitucionalparaarticulaçãoeparceriacomoProjetoPortoSul
Implantaçãodecoletadiferenciadaparaolixocomercialnasáreasdeconcentraçãodecomércio.
Realizarprojetosdefortalecimentodocomércio
f
é
Criação de Feira do MicroEmpreendedor e Negócios proporcionando a visibilidade e crescimento
comercial
CriarmecanismosdeincentivodaemissãodeNotaFiscalpeloscomerciantes
Revitalização da Praça Vereador José Adry para atividades de convívio social e relocação dos
ambulantesparaumlocalapropriadoaoexercíciodesuasatividades

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta

Proporcionar mais oportunidade empresarial à população,
construindoeimplantandolocaiseacessosestratégicos.
Quantidade/Detalhamento
UnidadedeMedida

ZonaUrbana

60%

Percentual

ZonaRural

40%

Percentual

INICIATIVAS
Implantação do centro Industrial com predileção para a captação de empreendimentos das áreas têxtil,
Gráfica,MoveleiroeAlimentício
ImplantaçãodoSistemaPúblicodeEmprego,TrabalhoeRenda
ImplantaçãodoBancodoPovoRegional,atravésdeconsórcio
ImplantaçãodoPortaldeNegóciosSolidários
Construção de um Centro Comercial da Economia Solidária e da Agricultura Familiar. Shopping Center
BR101eCentrodeComércio
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PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

005

DESENVOLVIMENTOECONOMICO

Criação do Calendário comemorativo de Turismo de Negócios (Chá de Tortas, Festival de Lasanha,
Feijoada da AFAI, Encontro dos Motoqueiros, Parada Gay, Cavalgada, Micareta, Gastronomia, entre
outras)
Realização de Obras de Planejamento Urbanístico com utilização das normas de
Acessibilidade/Mobilidade, objetivando a valorização do Centro Histórico principalmente a Rua Coração
deJesuseasPraçasRégisPacheco,AdoniasFilhoeVereadorJoséAdry
ImplantaçãodeVigilância,câmerasintegradascomosetordesegurançapública
ImplantaçãoCalçadãoàRuaThomazdeAquino
RecuperaçãodoAcessoNorte
Aquisição para doação de terrenos a fim de atrair empresas/indústrias, bem como incentivos fiscais em
áreasadequadas
ImplantaçãodeumPoloIndustrial
Fortalecimentodocomercio,comafacilitaçãodavindadeindustrias,eoutrasempresa
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IPROGRAMASTEMÁTICOS

PROGRAMA

006

SAÚDEEQUALIDADEDEVIDA
OBJETIVO

Atender à demanda da população municipal em todos sua totalidade, buscando ampliar as unidades
básicasdesaúde,admitindoequalificandonovosprofissionais.
Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde, garantindo atendimento especializado e hospitalar
paraapopulaçãodomunicípiodeItajuípe.
Unidadede
Medida

INDICADOR
Proporçãodenascidosvivoscombaixopesoao
nascer
TaxadeincidênciadeDengue
Estabelecimentosdesaúde

VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável
Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

%

Data

Referência
Índice

2012

7.3

por100milhab

2011

367.05

Unidade

2013

14

R$41.327.000,00
SecretariaMunicipaldeSaúde
Ampliar e melhorar a oferta de serviços médico em 80%,
modernizandoequipamentoseaestruturafísicaexistente.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
60%
Percentual
40%
Percentual
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IPROGRAMASTEMÁTICOS

PROGRAMA

006

SAÚDEEQUALIDADEDEVIDA

INICIATIVAS
RealizaçãodeConcursoPúblicoparaprovimentodoquadrodeRecursosHumanosdomunicípio;
Construção/AquisiçãodeumespaçopróprioparaoCMS;
Aquisiçãodeummicroônibusparaotransportedosusuários;
ConstruçãodeumaPoliclínica,ondepossafuncionartambémaclínicadefisioterapia.
AquisiçãodeumasedeparaofuncionamentodaSecretariaMunicipaldeSaúde;
Aquisiçãodemaislinhastelefônicas;
Aquisiçãodemicroônibusparaotransportedospacientesrealizaremosprocedimentos.
Implantaçãoeestruturaçãofísicaehumanadacasadosconselhos,assegurandooseufuncionamento.
Adequarconformealegislaçãovigente,osespaçosfísicosdasfarmáciasdosPSFeCentral.
Implantar a academia de Saúde, estruturando adequadamente com equipamentos e com uma equipe
multiprofissional para trabalhar os pacientes: Hipertensos, diabéticos, terceira Idade, Criança e
Adolescenteentreoutros.
Implantar a Casa de apoio da Saúde, com permanência máxima de 12 horas, para pacientes que
necessitam realizar exames e consultas em outros centros e que residem nos Distritos, Assentamento,
PovoadoeCampo.
Melhoriadoacessoedaestruturafísicadarededeatençãobásicadomunicípio.
Melhoriaeaquisiçãodetransportesparaumamelhorofertadosserviçosdesaúdedomunicípio
ImplantaçãoeconstruçãodoCAPS
Implantaçãodocentrodefisioterapiaedoprogramamelhoremcasacomumaequipemultidisciplinar
Aquisição de um espaço físico para a secretaria municipal de saúde, com ampliação dos serviços de
médiaealtacomplexidade.
Aquisiçãodeambulância
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PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS

PROGRAMA

006

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

SAÚDEEQUALIDADEDEVIDA
Melhorar o atendimento em 80% e criando ações/projetos que
proporcionem mais qualidade do serviço médico prestado à
população.
UnidadedeMedida
Quantidade/Detalhamento
60%
Percentual
40%
Percentual

INICIATIVAS
Realizar, Seminário Municipal sobre Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, com
participação dos representantes dos usuários, gestores de saúde, trabalhadores, Ministério Público,
Juízes, esclarecendo o funcionamento da assistência farmacêutica no SUS, propor melhorias e buscar
formasdecoibirabusosecorrigirfalhasnaAssistênciaFarmacêuticanoSUS.
Implantar programa educativo em saúde com materiais de divulgação (cartilhas, cartazes, panfletos,
entre outros), indicando a disponibilidade dos serviços, horários de funcionamento, forma adequada de
suautilização(referenciasecontraReferências),bemcomoendereçosetelefonesúteis.
Garantir através da Secretaria Municipal de Saúde a implementação e execução dos Projetos de
Vigilânciadaágua,solo,arequímicos.
Fortalecer as ações da Vigilância Sanitária nos controles de riscos e na defesa do direito ao consumo
saudável.
Promoveraçõesdevigilânciaepidemiológicasnocontroledeendemiaseoutrasdoençasemergentes.
Ampliar e implantar novas equipes de saúde da família para melhoria do acesso e qualidade dos
serviços,bemcomoumaequipemultidisciplinarmóvelparaaáreadescobertadomeiorural
Implantação da gestão do trabalho e educação permanente para os trabalhadores do SUS, tais como
capacitação,seminários,fóruns,reuniõesampliadas.
Implantaçãodosserviçosdeinformáticaetelefonianosserviçosdesaúdedomunicípio
Realizaçãodeatendimentodasaúdebucal.
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUIPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

007

SANEAMENTOEMITAJUÍPE
OBJETIVO

Prover o município de Itajuípe, dos serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário. Desde a
concepção de projeto, passando pela operação e manutenção e administração de todos os sistemas. Tudo isso
mantendo todos os elevados padrões de qualidade e na quantidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
Integrandose ao desenvolvimento do município e da sua população no sentido de contribuir para o seu
progressosustentável.
Unidadede
Medida
Habitante

INDICADOR
HorizontedeProjetodaETASede
CapacidadedeTratamento
Assentamentosruraissemsaneamento

VALORDOPROGRAMA
ÓrgãoResponsável

Data
2010

Referência
Índice
21.081

litros/segundo

2010

110

Quantidade

2010

3

R$10.025.000,00
ServiçoAutônomodeÁguaeEsgotoSAAE
Melhorar o saneamento em 80 %, proporcionando condições de vida aos
cidadãos.

Meta20142017
RegionalizaçãodaMeta
ZonaUrbana
ZonaRural

Quantidade/Detalhamento
50%
50%

UnidadedeMedida
Percentual
Percentual

INICIATIVAS
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Sede, distrito de Bandeira do Almada e Povoados União
Queimada,SequeiroGrandeeRuinhadeSãoCristovão.
Reforma e ampliação das ETAS (Estações de Tratamento de Água) automatizada com destinação adequada dos
resíduossólidosedaRededeDistribuiçãocomcapacitaçãodaequipenousodessasnovastecnologias.
ExtensãodaRededeAbastecimentoparaatenderosAssentamentosrurais
RealizaçãodaColetadeRedíduosSólidos.
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Itajuípe

EstadodaBahia
PREFEITURAMUNICIPALDEITAJUIPE

PPA20142017

IPROGRAMASTEMÁTICOS
PROGRAMA

007

SANEAMENTOEMITAJUÍPE

Melhoramento do Sistema de Informação permitindo a acessibilidade dos clientes, aos serviços ofertados pelo
SAAE.
Implementação de ações de saneamento básico, nos bairros de: Sagrado Coração de Jesus, Praça 7 de Setembro,
AvenidaBeiraRio,Assentamentos,PovoadoeDistritos.
Fomentarprogramasvoltadosparaproteçãodomeioambiente
Estimular a criação e manutenção de Cooperativa de Catadores para reciclagem d eresíduos sólidos e aquisição
deveículosadequadosparacoletaseletivadelixo.
Regulamentação do serviço de abastecimento de água e esgoto, incluindo o recadastramento dos imóveis
atendidospeloSAAE,comvistaaregularizaçãotarifáriaecriaçãodaTarifaSocial.
DesenvolveraçõesfomentandoacaptaçãoderecursosparaarealizaçãodosprojetosdoSAAE.
CapacitaçãodosprofissionaisdaSAAE
AmpliaraequipetécnicadoSAAE
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Itajuípe

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

LEI MUNICIPAL Nº.890/2013
Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente,
até o limite de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e
nove mil e seiscentos reais), para os fins a que se
destina, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito
adicional especial até o limite de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e
seiscentos reais), para atender despesa não contemplada no Orçamento Municipal do
exercício financeiro de 2013, conforme discriminação abaixo:
ADIÇÕES
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMEN TÁRIA: 14 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO;
AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR;
ELEMENTO: 3.3.50.41.00 – CONTRIBUIÇÕES

279.600,00

FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

TOTAL ADIÇÕES ..........................................................................................................279.600,00

Parágrafo Único - Estas novas ações em nada alteram os objetivos e as
metas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual.

Praça Adonias Filho, 16 – Centro CEP 45630-000 Itajuípe-Bahia
Fone/Fax: (73) 3238-1125 / 1712 e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br
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PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

Art. 2º. O recurso para a cobertura do presente crédito adicional decorrerá da
anulação parcial de dotações, na forma do art. 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, nos seguintes termos:
ANULAÇÕES
ÓRGÃO: 02 – COORDENADORIA DE GABINETE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2 – GABINETE DO PREFEITO E VICE, ASSE..E COORDENAÇÃO;
AÇÃO: 2002 – ADM DO GABINETE DO PREFEITO E VICE
ELEMENTOS DE DESPESA:
3.3.90.30.00.000 – MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

AÇÃO; 2009 – APOIO AS ATIVIDADES DE IMPRENSSA E DIVULGAÇÃO
ELEMENTOS DE DESPESA
3.3.9.0.36.00.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISÍCA

20.000,00

3.3.9.0.39.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

30.000,00

FONTE 00 – RECURSOS ORDINARIOS:

TOTAL ................................................................................................................................ 80.000,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO
AÇÃO: 2005 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA.
3.3.9.0.36.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISÍCA

10.000,00

FONTE - RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL..................................................................................................................................10.000,00

ÓRGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 6 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AÇÃO: 2006 SERV TEC ADMINISTRATIVOS DO CONTROLE INTERNO
ELEMENTOS DE DESPESA
3.3.90.35.00.000 – SERVIÇOS DE CONSULTIORIA

14.520,00

FONTE – RECURSOS ORDINARIOS

Praça Adonias Filho, 16 – Centro CEP 45630-000 Itajuípe-Bahia
Fone/Fax: (73) 3238-1125 / 1712 e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br
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Itajuípe

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

TOTAL.......................................................................................................................................14.520,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES;
UNIDADE : 14 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – RECURSO PRÓPRIO;
AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR;
ELEMENTOS DE DESPESA
3.3.30.43.00.000 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

91.000,00

FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

AÇÃO 2037 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASÍCA
3.3.90.35.00.000 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

10.000,00

FONTE :01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFÊRENCIAS DE IMPOSTOS

TOTAL..................................................................................................................................... 101.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE;
UNIDADE :15 – SECRETARIA DE DESENVOLV URBANO E MEIO AMBIENTE;
AÇÃO: 1020 – URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE;
ELEMENTOS DE DESPESA
3.3.90.30.00.000 – MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

4.4.90.51.00.000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

34.080,00

FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS.
TOTAL = .................................................................................................................................... 74.080,00

TOTAIS ANULAÇÕES..............................................................................................................279.600,00

Art.3º. Em consequência das alterações mencionadas nesta Lei ficam
alterados, no que couber, os anexos da Lei nº 871 de 06 de novembro de 2013, que
Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2013 do Município de Itajuípe, e
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, ratificados nos demais termos.

Parágrafo Único – Os créditos adicionais especiais especificados em nada
alteram os objetivos e as metas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária e no
Plano Plurianual.
Praça Adonias Filho, 16 – Centro CEP 45630-000 Itajuípe-Bahia
Fone/Fax: (73) 3238-1125 / 1712 e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br
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Art. 4º - Os Créditos Especiais serão abertos com seus respectivos elementos
de despesas e recursos específicos por Decreto do Poder Executivo.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições
que expressem em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itajuípe – Bahia, 19 de setembro 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto Badaró de Oliveira Pólvora
Secretário Municipal de Adm. e Finanças
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LEI MUNICIPAL Nº. 891/2013
Ementa: “Dispõe sobre a autorização ao
Executivo Municipal para abertura de
Créditos Adicionais Suplementares a
Despesa anteriormente fixada e dá outras
providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e o ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais
Suplementares, segundo os limites indicados a seguir:

I – Decorrentes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior, até o limite de 40% (quarenta por cento) do Orçamento Municipal, que Estima a
Receita e Fixa as Despesas para o exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 43, §
1º, inciso I, e § 2º da Lei 4.320/64;

II – Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite de 40% (quarenta por cento) do
Orçamento Municipal, que Estima a Receita e Fixa as Despesas para o exercício
financeiro de 2013, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, e § 3º da Lei 4.320/64;

III – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei, até o limite de 40% (quarenta por cento) do Orçamento
Municipal, que Estima a Receita e Fixa as Despesas para o exercício financeiro de 2013,
nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64;

Art. 2º - O Limite autorizado no art. 1º desta Lei, não será onerado quando o crédito se
destinar:

Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
Retificada pela Errata nº 030/2013.
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I – Atender insuficiências de dotações de grupo de pessoal e encargos, mediante a
utilização de recursos provenientes da anulação de despesas consignadas no mesmo
grupo, até o limite de 40% (quarenta por cento) do Orçamento Municipal;

II – Atender pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais e requisições
de pequeno valor até 40% (quarenta por cento) do Orçamento Municipal;

III – Atender o pagamento dos serviços da divida pública até 40% (quarenta por cento)
do Orçamento Municipal;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em
Programas de trabalho das Funções de Saúde, Assistência, Previdência e em Programa
de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o
cancelamento de dotações das respectivas funções até 40% (quarenta por cento) do
Orçamento Municipal;

Art. 3º - Os percentuais autorizados nesta lei serão adicionados ao limite previsto na Lei
Orçamentária Anual e demais Leis que regulamentam a matéria.

Art. 4º - Fica este Poder autorizado a efetuar alterações no quadro de detalhamento de
despesa (QDD) dentro do mesmo Projeto e/ou atividade não incluso no limite autorizado.

Art. 5º - A abertura dos Créditos Suplementares autorizados por esta Lei, far-se-ão por Decreto
do Executivo Municipal, observadas as disposições constantes no Art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas disposições em
contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itajuípe – Bahia, 03 de outubro 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto Badaró de Oliveira Pólvora
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
Retificada pela Errata nº 030/2013.
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LEI MUNICIPAL N.º 892/2013
Ementa: Altera, em parte, a Lei Municipal n.º 732,
de 25/08/2006 (nova redação dada pelas leis nº
771/2009, 793/2009, 799/2010 e 851/2012), e dá
outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterado, parcialmente, o Art. 15 da Lei Municipal nº. 732, de 25/08/2006
(nova redação dada pelas leis nº 771/2009, 793/2009, 799/2010 e 851/2012), passando a
ter a redação constante nesta Lei.

Art. 15 – [...]
III – Unidades de Administração Específica e/ou Operacionais
(Atividades Fins):
a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
g) Secretaria Municipal de Cultura;
h)Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
i) Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia; e
j) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º Fica alterado e criado, parcialmente, o Art. 27 da Lei Municipal nº. 732, de
25/08/2006, (nova redação dada pelas leis nº 771/2009, 793/2009, 799/2010 e 851/2012),
passando a ter a redação constante nesta Lei.
Art. 27 – [...]
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Vide
Anexo II-E):

Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
Retificada pela Errata nº 030/2013.
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a) Coordenadoria de Finanças Públicas:
x Departamento de Tributos:
Divisão Administrativa do Centro Abastecimento Municipal.
x Departamento de Licitação e Contratos;
x Departamento de Compras;
x Departamento de Contabilidade.
b) Tesouraria;
c) Departamento de Gestão de Pessoas;
d) Departamento de Patrimônio e Almoxarifado;
e) Divisão de Arquivo Público Municipal;
f) Divisão da Guarda Municipal;
g) Divisão de Protocolo Geral;
h) Divisão de Serviços Gerais; e
i) Unidade de Controle Interno da Administração e Finanças.

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Vide Anexo II-F):
a) Departamento Administrativo da Educação:
x Divisão de Convênios e Projetos da Educação.
b) Departamento Técnico Pedagógico:
x Assessoria da Educação Infantil;
x Assessoria do Ensino Fundamental;
x Assessoria da Educação de Jovens e Adultos.
c) Departamento de Gestão Escolar:
x Divisão de Merenda Escolar; e
d) Unidade de Controle Interno da Educação.

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (Vide
Anexo II-H):
a) Departamento de Planejamento Urbano;
b) Departamento de Iluminação Pública;
c) Departamento de Limpeza Pública;
d) Departamento de Paisagismo e Arborização de Praças:
x Divisão Administrativa do Cemitério Municipal.
e) Departamento de Obras e Reformas;
f) Departamento de Transporte Público e Trânsito; e
g) Unidade de Controle Interno do Desenvolvimento Urbano.

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(Vide Anexo II-J):

Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
Retificada pela Errata nº 030/2013.
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a) Departamento de Indústria e Comércio;
x Diretoria de Industria e Comércio.
b) Unidade de Controle Interno do Desenvolvimento Econômico.

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (Vide Anexo II-L):
a) Departamento de Desenvolvimento Cultural e Turístico
x Diretoria de Cultura e Turismo
b) Unidade de Controle Interno da Cultura.

VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (Vide Anexo IIM):
a)Departamento de Esporte e Lazer;
x Diretoria de Esporte e Lazer
b) Unidade de Controle Interno, do Esporte e Lazer.

IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
(Vide Anexo II-N):
a) Departamento de Desenvolvimento de Projetos;
x Diretoria de Projetos.
b) Departamento de Planejamento Institucional e Municipal;
x Assessoria de Integração e Gestão Institucional e Municipal.
c) Departamento de Planejamento Econômico;
x Assessoria de Planejamento Orçamentário e Econômico.
d) Departamento de Tecnologia da Informação;
x Diretoria de Tecnologia da Informação.
e) Unidade de Controle Interno do Planejamento e Tecnologia.

X – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
(Vide Anexo II-O):
a) Departamento de Desenvolvimento Rural;
x Diretoria de Desenvolvimento Rural
b) Departamento de Meio-Ambiente e Gestão dos Recursos
Hídricos.
x Diretoria do Departamento de Meio-Ambiente e Gestão dos
Recursos Hídricos.
c) Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental.
x Assessoria de Fiscalização Ambiental.
Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
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x Assessoria de Licenciamento Ambiental.
d) Unidade de Controle Interno da Agricultura e Meio Ambiente
.
Art. 3º Ficam alterados, parcialmente, os Anexos, II-D, II-E, II-F, II-G, II-H, e II-J da Lei
Municipal nº. 732, de 25/08/2006 (nova redação dada pelas leis nº 771/2009, 793/2009,
799/2010 e 851/2012), passando a ter a redação constante nesta Lei.
Art. 4º Fica alterado parcialmente, o Anexo I – Organograma Geral da Estrutura
Administrativa do Poder Executivo do Município de Itajuípe, Estado da Bahia, da Lei
Municipal nº. 732, de 25/08/2006 (nova redação dada pelas leis nº 771/2009, 793/2009,
799/2010 e 851/2012),
Art. 5º Ficam criados, os Anexos II-L, II-M, II-N, II-O, passando a fazer parte desta Lei.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das verbas
próprias do Orçamento do Exercício de 2014, ficando o Chefe do Poder Executivo
autorizado a promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias para a
sua implementação, tais como realizar transposição, remanejamento, transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 7º Para a perfeita e fiel execução desta Lei, o Chefe do Poder Executivo determinará
todos os atos necessários, mediante decreto, inclusive estipulando a lotação e funções
dos servidores nomeados e/ou designados para Cargos em Comissão ou Função de
Confiança, bem como as competências dos órgãos criados.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2014, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Itajuípe, 16 de outubro de 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto de Oliveira Badaró Pólvora
Sec. Municipal de Administração e Finanças

Lei Municipal Republicada por conter erros na numeração,
Retificada pela Errata nº 030/2013.
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ANEXOI



Organograma Geral da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Itajuípe, Estado da Bahia.
Prefeito (a) Município de
Itajuípe

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA.

PROCURADORIA
JURÍDICA DO
MUNICÍPIO

CONTROLADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO

COORDENADORIA
DE
GABINETE

COORDENADORIA
EXECUTIVA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO.
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.

Sistema
de
Controle
Interno

Serviço Autônomo de
água e Esgoto - SAAE

Autarquia

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA E
TURISMO.

Administração Direta

Administração Indireta.
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ANEXO II – D
COORDENADORIA EXECUTIVA
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

CCE–1

01

CCE-8

I – intermediar, cooperativamente e racionalmente, as relações entre as Secretarias Municipais
e o Prefeito;
II – prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento, organização e
coordenação das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;
Coordenador
Executivo

III – servir de interlocutor nas atividades que, ao mesmo tempo, envolvam mais de uma
Secretaria Municipal;
IV – elaborar, atualizar e promover a execução dos planos municipais de desenvolvimento, bem
como de elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas
estabelecidas pelo Governo Municipal;
V – desempenharoutras atividades afins.

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Coordenador Executivo.
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ANEXO II – E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

I – elaborar, atualizar, promover e fiscalizar a execução dos planos municipais de
desenvolvimento;
II – controlar a execução física e financeira dos planos e programas municipais de
desenvolvimento, assim como avaliar seus resultados;

Secretário
Municipal de
Administração e
Finanças

III – elaborar, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura, a proposta orçamentária
anual e plurianual de investimento, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo
Municipal;
IV – estudar e analisar o funcionamento e organização dos serviços da Prefeitura, promovendo
a execução de medidas para sua simplificação, racionalização e aprimoramento de suas
atividades;
V – administrar e gerenciar atividades relativas ao processamento dos dados da Prefeitura;
VI – executar a política fiscal do Município;
VII – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização
tributária;
VIII – administrar a Dívida Ativa do Município;
IX – preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recursos
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transferidos para o Município por outras esferas de governo;
X – fiscalizar e fazer tomada das contas dos órgãos da administração direta encarregados de
movimentação de dinheiro e outros valores;
XI – receber, pagar, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do Município;
XII – organizar, numerar, registrar e manter sob sua responsabilidade de guarda os livros de
registro de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertencente ao Executivo Municipal;
XIII – executar atividades de assessoramento legislativo;
XIV – organizar e manter sob permanente controle cópias dos convênios, acompanhando-os
permanentemente até final aprovação pelo Tribunal de Contas respectivo;
XV – manter sob guarda e responsabilidade, trazendo-o totalmente atualizado, os livros de
registro de contratos administrativos; o livro de protocolo geral; o livro de protocolo de processos
administrativos; o livro de registro de licitações; da mesma forma, os livros de transmissão de
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito; livro de Termo de Posse de Servidores nomeados e demais
documentos legais inerentes ao pleno exercício e funcionalidade dos serviços públicos
municipais.
Coordenador de
Finanças Públicas

Coordenar a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal, assessorando as
atividades de tributação, compras, licitação e contratos, além de coordenar as atividades da
contabilidade.

01

CCS-1

01

CCS-1

I – receber e guardar os dinheiros e outros valores da Prefeitura;
Tesoureiro
II – executar o pagamento das despesas do Município;
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III – controlar e informar diariamente a administração superior às obrigações financeiras do
Município.
I – promover a revisão periódica do Código Tributário Municipal, reajustando a Unidade Fiscal
do Município – UFM, quando fixada pelo Governo Federal;
II – promover a organização, manutenção e atualização do cadastro fiscal do Município;
III – proceder do lançamento, fiscalização e controle da arrecadação dos tributos municipais,
aplicando sanções aos infratores;
IV – confeccionar avisos de lançamento de tributos providenciando a entrega aos contribuintes e
manter o controle desses recibos;

Diretor de
Tributos

V – examinar os casos de reclamação contra os lançamentos efetuados, submetendo à
consideração superior aqueles que comportarem dúvida;
VI – promover a baixa dos tributos pagos pelos contribuintes, mantendo atualizado o banco de
dados do Departamento de Tributos;

01

CCES

VII – expedir certidões referentes à situação dos contribuintes perante o fisco municipal;
VIII – organizar e manter atualizado o arquivo dos documentos de arrecadação;
IX – promover a inscrição e cobrança amigável da dívida ativa e, esgotado o prazo
regulamentar, providenciar sua cobrança judicial, através da Procuradoria Jurídica do Município;
X – promover a fiscalização do comércio eventual ambulante;
XI – expedir alvará de licença para localização de estabelecimentos comerciais, industriais e
prestação de serviços, quanto ao cumprimento dos seus deveres para com o fisco municipal;
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XII – fiscalizar os estabelecimentos de diversões públicas, quanto ao cumprimento de seus
deveres para com o fisco municipal;
XIII – sugerir medidas julgadas necessárias para melhorar o sistema tributário municipal.
I – acompanhar os procedimentos licitatórios do Município e manter permanentemente
atualizado o cadastro de todos os fornecedores;
II – realizar todas as rotinas administrativas de protocolo de licitações;
Diretor de
Licitação e
Contratos

III – efetuar o controle de todos os procedimentos licitatórios em andamento;

01

CCS-3

01

CCS-3

01

CCS-3

IV – manter rigoroso controle de numeração das licitações realizadas pelo Município e, dos
Convênios e contratos administrativos;
V – arquivar e o controlar a documentação e os papéis relativos às licitações, aos convênios e
aos Contratos administrativos.
I – acompanhar os procedimentos licitatórios do Município e manter permanentemente
atualizado o cadastro de todos os fornecedores;

Diretor de
Compras

II – efetuar as compras e o controle de todas as compras com base nos procedimentos
licitatórios;
III – manter rigoroso controle de numeração das licitações realizadas pelo Município e, dos
Convênios e contratos administrativos.
I – executar o empenhamento e a liquidação da despesa pública municipal;

Diretor de
Contabilidade

II – efetuar a escrituração sintética e analítica da receita, nos seus aspectos patrimonial,
orçamentário e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D6ORWGUJ6ARPQNWCI6DDSA

Esta edição encontra-se no site: www.itajuipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
19 de Novembro de 2013
54 - Ano VII - Nº 426

Itajuípe

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90


financeiro;
III – efetuar a fiscalização permanente do patrimônio em confronto com os inventários;
IV – elaborar os balancetes mensais da receita e da despesa e os balanços gerais do exercício;
V – elaborar as prestações de contas dos recursos transferidos para o Município por outras
esferas de governo, tudo de forma tal que permita a ampla visualização do comportamento
financeiro do Município, para permitir o pleno exercício do planejamento;
VI – acompanhar o planejamento governamental a cargo do Município, bem como formular
políticas para elaboração e atualização do plano plurianual e das propostas anuais orçadas,
constantes das diretrizes.
I – executar o recrutamento, a seleção e o treinamento do pessoal dos órgãos e unidades
administrativas que compõem a estrutura administrativa municipal;
II – executar os registros de movimentação de pessoal nas unidades administrativas municipais,
tais como transferências e reenquadramento;
Diretor de Gestão
de Pessoas

III – manter atualizado o banco de dados dos servidores municipais, atentando-se para as
admissões, exonerações, promoções, alterações funcionais etc;

01

CCES

IV – controlar a quantidade dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança;
V – executar o controle centralizado de freqüência, férias, afastamentos e licença do pessoal;
VI – elaborar a Folha de Pagamento dos salários e outras vantagens, em tempo hábil, mantendo
um cronograma mensal de trabalho que deve ser observado por todas as unidades
administrativas;
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VII – assessorar os servidores municipais junto à Previdência Social;
VIII – pesquisar, organizar, cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à administração de
Recursos Humanos;
IX – revisar periodicamente os Planos de Carreira e Remuneração dos Servidores Municipais;
X – controlar e auxiliar na elaboração dos atos administrativos relativos à pessoal;
XI – promover a política de atualização do quadro de pessoal, denunciando os excessos e
opinando pelos provimentos e as demais atividades de administração de pessoal da Prefeitura.
I – executar atividades relativas ao tombamento, registro e inventário do Patrimônio Municipal;
Diretor de
Patrimônio e
Almoxarifado

II – promover ações de proteção e conservação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura e a
conservação dos prédios, móveis e instalações da Prefeitura;

01

CCS-3

01

CCS-5

III – execução atividades relacionadas com a padronização, aquisição, guarda, distribuição e
controle de material.
I – custodiar os documentos de valor permanente e intermediário, acumulados pelos órgãos da
Prefeitura e Câmara Municipal, no exercício de suas funções, dando-lhes tratamento técnico e
garantia de pleno acesso;

Supervisor do
Arquivo Público
Municipal

II – estender a custódia aos documentos de origem privada considerados de interesse público
municipal, sempre que houver conveniência e oportunidade;
III – estabelecer diretrizes e normas, e exercer a supervisão, articulação e orientação técnica
das unidades que desenvolvem atividades de protocolo e arquivos correntes, no âmbito dos
Poderes Executivo e Legislativo do Município;
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IV – guardar, processar tecnicamente e tornar disponíveis para consulta os documentos que
preservem a memória do Município;
V – formular diretrizes e normas para o funcionamento sistemático das atividades arquivísticas
no âmbito do Município;
VI – classificar o acervo documental de acordo com as modernas técnicas arquivísticas
adotadas mundialmente;
VII – viabilizar a transferência para o arquivo intermediário dos documentos produzidos pelos
órgãos públicos, de conformidade com a legislação vigente;
VIII – recolher como depósito todos os documentos produzidos e acumulados pelos poderes
locais, com as características de arquivo permanente;
IX – promover intercâmbio com instituições públicas ou privadas, municipais, estaduais, federais
ou estrangeiras, visando as atribuições de serviços profissionais especializados, objetivando o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações de sua competência;
X – executar convênios, acordos de cooperação técnica ou financeira com outras entidades
especializadas municipais, estaduais, federais ou estrangeiros;
XI – articular com o Arquivo Público do Estado da Bahia e demais Arquivos Públicos Municipais
Nacionais, objetivando o cumprimento da finalidade do órgão.
Coordenadoria da
Guarda Municipal

I – O coordenador da Guarda Municipal deverá ser uma pessoa com capacidade técnica
comprovada, em administração e ou segurança publica / particular com Certidão Emitida pela
Policia Federal, podendo ainda assumir esse cargo, Ex-militares ou militares da ativa de todas
as esferas, desde que o mesmo tenha tempo suficiente para o cumprimento da carga horário de

01

CCS-1
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40 horas semanais.
II– Coordenar a execução da guarda interna e externa sobre os bens móveis e imóveis, serviços
e instalações, tais como: parques, jardins, escolas, teatros, museus, bibliotecas, feiras livres e
outros de domínio público do Município, no sentido de: protegê-los dos crimes contra o
patrimônio; orientar o público e o trânsito de veículos em situações especiais; prevenir a
ocorrência, internamente, de qualquer ilícito penal; controlar a entrada e saída de veículos;
prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio público;
III – Coordenar todas as atividades da guarda municipal incluindo as atividades do supervisor da
guarda municipal;
IV – Ser o elo entre as policias: Militar e Civil, bem como da Força Nacional, do Exercito,
Marinha e Aeronáutica e o município, sendo o responsável por levantar demandas e achar
soluções para problemas administrativos que possam existir.

Supervisor da
Guarda Municipal

I – Supervisionar a execução a execução da guarda interna e externa sobre os bens móveis e
imóveis, serviços e instalações, tais como: parques, jardins, escolas, teatros, museus,
bibliotecas, feiras livres e outros de domínio público do Município, no sentido de: protegê-los dos
crimes contra o patrimônio; orientar o público e o trânsito de veículos em situações especiais;
prevenir a ocorrência, internamente, de qualquer ilícito penal; controlar a entrada e saída de
veículos; prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio público;

01

CCS-5

II – promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do
município, bem como preservar mananciais e a defesa da fauna e da flora;
III – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por
infrações de trânsito no exercício regular do poder de polícia de trânsito, no âmbito de sua
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circunscrição.
I – Selecionar, identificar, classificar, digitalizar, guardar, duplicar
correspondências e documentos produzidos ou recebidos pela Prefeitura;
Supervisor de
Protocolo Geral

e

conservar

as

II – receber, distribuir e expedir todas as espécies de correspondências que sejam enviadas à
Prefeitura Municipal, identificando os órgãos e unidades administrativas aos quais devem ser
encaminhados;

01

CCS-5

01

CCS-5

01

CCS-5

III – atentar para os prazos estabelecidos para envio e recebimento de todos os documentos da
Prefeitura Municipal.
I – coordenar as atividades de limpeza do prédio, das instalações e móveis da Prefeitura;
II – abrir e fechar as portas do prédio central onde funciona a sede da Prefeitura Municipal no
horário regulamentar;
Supervisor de
Serviços Gerais

III – coordenar os serviços internos de copa e atendimento por recepcionistas e contínuos;
IV – prover as unidades administrativas localizadas na sede da Prefeitura Municipal dos
materiais de consumo necessário ao desenvolvimento de suas atividades;
V – coordenar os serviços de segurança do prédio central da Prefeitura Municipal.

Supervisor
Administrativo do
Centro de
Abastecimento
Municipal

Administrar o Centro de Abastecimento Municipal, mantendo-o organizado dentro das normas
legais, sob orientação e acompanhamento do Departamento de Tributos.
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Agente de
Controle Interno
da Administração
e Finanças

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Administração e
Finanças, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Administração e Finanças.

08

CCS-6
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ANEXO II – F
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

I – formular e articular as políticas públicas de educação de forma integrada com as políticas
estaduais e federais e com os demais órgãos ou entidades que atuam nestas áreas;
II – coordenar e executar a política de educação do Município;
III – dinamizar ações que contribuam para o pleno funcionamento técnico, administrativo e
pedagógico daRede de Ensino Municipal;
IV – integrar e articular com outros níveis de governo ações da política e de legislação
educacional;
Secretário
Municipal de
Educação

V – promover e apoiar investimentos para qualificar a capacidade de gestão, incluindo
atividades de formação e qualificação dos profissionais da educação;
VI – articular as políticas públicas que possuem interface com a política educacional;
VII – executar políticas voltadas às escolas da rede municipal de ensino, promovendo a
inclusão social e a cidadania;
VIII – promover e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino;
IX – implantar as diretrizes para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos do Município;
X –implementar ações para a consolidação do Sistema Municipal de Ensino;
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XI – avaliar e acompanhar a realização do Censo Escolar;
XII – propor ações que consolidam a gestão democrática na rede municipal de ensino;
XIII – coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao cumprimento de
seus objetivos.
I – coordenar as atividades de administração geral;
Diretor
Administrativo da
Educação

II – controlar os programas e projetos educacionais;
01

CCS-3

01

CCS-3

01

CCS-3

01

CCS-5

III – coordenar a atividade de organização escolar no aspecto administrativo;
IV – promover levantamentos e pesquisas de natureza educacional e pedagógica.
I – acompanharas ações pedagógicas desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino;

Diretor TécnicoPedagógico

II – coordenar a elaboração e execução da Proposta Política Pedagógicadas Unidades
Escolares que compõem a RedeMunicipal de Ensino;
III –promover estudos e pesquisas visando a melhoria da qualidade do processo ensinoaprendizagem.
I – Supervisionar a conservação do patrimônio público escolar;

Diretor de Gestão
Escolar

II – Controle e acompanhamento de compra de equipamentos, material de apoio pedagógico,
uniforme escolar e material escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino;

Supervisor de
Convênios e

I – supervisionar os convênios firmados e projetos implementados na área de educação
municipal;

III – Realizar o Cadastro Escolar e Censo Escolar.
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Projetos da
Educação

II – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos Estaduais e Federais firmados através de
convênios (PDDE, PNAT, PNAE, PEJA).

Supervisor da
Merenda Escolar

Coordenar e acompanhar a distribuição e o controle de qualidade da merenda escolar.

01

CCS-5

Supervisor de
Artes Plásticas e
Artesanato

Coordenar e executar atividades de ensino e produção de artes no Município.

01

CCS-5

Assessor da
Educação Infantil

Acompanhar e orientar as ações pertinentes a atuação dos professores na área da Educação
Infantil.

01

FG-3

Acompanhar as ações para implementação do Ensino Fundamental de nove anos na Rede
Municipal de Ensino.

01

FG-3

Acompanhar e orientar as ações pertinentes a atuação dos professores na área da Educação
de Jovens e Adultos.

01

FG-3

Assessor do
Ensino
Fundamental
Assessor da
Educação de
Jovens e Adultos
Diretor de
Unidade Escolar
do Meio Urbano

Conforme a Lei Municipal que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal

Vice-Diretor de
Unidade Escolar
do Meio Urbano

Conforme a Lei Municipal que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
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Diretor das
Unidades
Escolares do Meio
Rural

Conforme a Lei Municipal que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal

Agente de
Controle Interno
da Educação,
Cultura, Esporte e
Lazer

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Educação, sob
orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Educação.

10

CCS-6
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ANEXOII- H
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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ANEXO II – H
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

I – executar atividades concernentes à construção de obras públicas municipais e instalações
para a prestação de serviços à comunidade;
II – promover atividades relacionadas à elaboração de projetos de obras públicas municipais e
os respectivos orçamentos;
III – promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo
da Prefeitura;
Secretário
Municipal de
Desenvolvimento
Urbano

IV – manter atualizada a planta cadastral do Município;
V – fiscalizar o comprimento das normas referentes às construções particulares;
VI – fiscalizar o cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento;
VII – promover a execução das atividades relativas a urbanização das vias e logradouros
públicos e habilitação popular no âmbito do Governo Municipal;
VIII– fiscalizar o cumprimento das normas referentes a posturas municipais no seu campo de
atuação;
IX – promover a construção de parques, praças e jardins públicos, tendo em vista a estética
urbana e a prevenção do ambiente natural;
X – executar atividades relativas à prestação e manutenção de serviços públicos locais;
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XI – fiscalizar e controlar os Serviços Públicos ou de Utilidade Publica, concedidos ou
permitidos pelo Município;
XII – promover os serviços de conservação e de pequenos reparos nos prédios, móveis,
instalações e equipamentos da Prefeitura;
XIII– efetuar intensivo programa de formação da sociedade do que seja “lixo residencial”, “lixo
hospitalar”, “lixo comercial”; “lixo industrial”; “restos de demolições” e “resíduos de quintal”;
XIV – estabelecer as diretrizes do desenvolvimento urbano, planejar e ordenar o uso e
ocupação do solo do Município, através da elaboração, monitoramento e revisão de planos,
programas e projetos, visando a sua permanente atualização;
XV – promover, a cada gestão administrativa, uma Conferência Municipal de Avaliação do
Plano Diretor Urbano – PDU;
XVI – efetuar a manutenção e conservação das estradas vicinais, pontes, bueiros e mata burro
do Município;
XVII – desenvolver programa de recuperação e construção de obras e estradas no Município;
XVIII– desempenhar outras atividades afins.
I – promover o planejamento urbano através do monitoramento e aplicação do PDU, com vistas
à melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
Diretor de
Planejamento
Urbano

II – elaborar projetos e plantas, fazendo o levantamento de custos e dados para a execução de
obras públicas;

01

CCS-3

III – informar e orientar acerca de toda e qualquer legislação urbanística e ambiental municipal,
aplicando-a na promoção do desenvolvimento urbano ambiental, estabelecendo interpretação
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uniforme;
III – assessorar a coordenação da Conferência Municipal de Avaliação do Plano Diretor Urbano
– PDU.
I – promover a manutenção dos serviços de iluminação pública na sede, nos distritos e
povoados do Município;
Diretor de
Iluminação
Pública

II – orçar, executar, instalar serviços para manutenção e reparo da rede elétrica, bem como
elaborar projetos para extensão da rede pública na sede e na zona rural;

01

CCS-3

01

CCS-3

01

CCS-3

III – supervisionar todos os serviços de iluminação pública, em regime de cooperação com os
Administradores dos Distritos e Povoados bem como com os representantes das Associações
de Moradores de Bairros do Município.
I – efetuar a coleta do lixo residencial, hospitalar e das vias urbanas;
II – depositar o lixo coletado em local tecnicamente pré-estabelecido;

Diretor de
Limpeza Pública

III – fiscalizar a remoção do lixo industrial, comercial, de demolições e de resíduos de quintal;
IV – promover a implantação do “Programa de Beneficiamento, Reciclagem e Coleta Seletiva
de Lixo” no Município.

Diretor de
Paisagismo e
Arborização de
Praças

I – implantar o programa de arborização total de todas as vias urbanas, parques e jardins do
Município;
II – manter os jardins e canteiros urbanos, com permanente assistência às exigências das
intempéries da natureza, evitando danos nas plantas ou que as mesmas venham a parecer;
III – prover assistência ostensiva ao replantio;
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IV – compatibilizar o assentamento das árvores com as necessidades de preservação à
poluição em todos os seus aspectos;
V – realizar o combate às pragas e doenças vegetais nos logradouros públicos,
supervisionando a utilização de produtos químicos;
VI – colaborar na adoção de medidas tendentes a consolidar os aspectos paisagísticos do
Município;
VII – promover a manutenção dos Cemitérios Municipais.
I – coordenar a execução dos serviços públicos de obras, tais como: conservação de vias e
logradouros urbanos; construção e manutenção das obras públicas civis e várias;

Diretor de Obras e
Reformas

II – executar atividades concernentes à construção de obras públicas municipais e instalações
para a prestação de serviços à comunidade;
III – acompanhar e fiscalizar as obras contratadas a Terceiros;

01

CCS-3

01

CCES

IV – promover os serviços de conservação e de pequenos reparos nos prédios, móveis,
instalações e equipamentos da Prefeitura;
V – efetuar a manutenção e conservação das estradas vicinais, pontes e bueiros do Município.

Diretor de
Transporte
Público e Trânsito

I – conservar, manter e administrar a frota de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como sua
guarda, distribuição e controle de utilização de combustível e de lubrificantes;
II – administrar os serviços de trânsito, no seu âmbito de atuação, em coordenação com os
órgãos competentes do Estado;
III – desenvolver programas de recuperação e construção de obras e estradas no Município;
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IV – efetuar o controle do tráfego urbano e dos seus terminais, inclusive do tráfego
intermunicipal;
V – fiscalizar a situação das estradas vicinais bem como a buscar manutenção e promover sua
conservação;
VI – orientar e fiscalizar os motoristas para conservação da frota municipal.
I – fiscalizar o serviço municipal de sepultamento;
Supervisor
Administrativo do
Cemitério
Municipal

II – manter os registros relativos à inumação, exumação, transladação e perpetuidade das
sepulturas;
III – emitir guias para cobrança pelo Departamento de Tributos, alusivas a uso do Cemitério
Municipal;

01

CCS-5

IV – fiscalizar o alinhamento e numeração das quadras, gavetas e sepulturas, conservando
sempre limpas as áreas do Cemitério Municipal.
Agente de
Controle Interno
do
Desenvolvimento
Urbano

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria
Geral do Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

07

CCS-6
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ANEXO II – J
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

01

CCS-3

I – coordenar atividades com vistas ampliação de empregos no âmbito municipal;
II – realizar, em celebração com entidades públicas e privadas, programas de capacitação de
mão-de-obra e sua integração ao mercado de trabalho local;

Secretário
Municipal de
Desenvolvimento
Econômico

III – coordenar as ações dos órgãos públicos e entidades privadas na solução dos problemas
sociais da comunidade urbana e rural;
IV – promover a realização de programas de fomento à indústria, comércio, turismo e todas as
atividades produtivas do Município;
V – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de
organização voltadas para atividades econômicas do Município;
VI – promover a articulação com diferentes órgãos públicos ou privados, visando ao
aproveitamento de recursos e incentivos para a economia do Município;
VII – desempenhar outras atividades afins.
I – coordenar atividades com vistas ampliação de empregos no âmbito municipal;

Diretor de
Indústria e
Comércio

II – promover a realização de programas de fomento à indústria e comércio, no Município;
III – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de
organização voltadas para atividades econômicas do Município.
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Agente de
Controle Interno
do
Desenvolvimento
Econômico

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria
Geral do Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico.

01

CCS-6
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ANEXO II - L
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

01

CCS-3

I –Planejar, executar e acompanhar estudos, pesquisas e ações de apoio à criação, produção e
consumo dos bens culturais e ás artes no âmbito municipal;
II – Incentivar por meios de projetos culturais o estimulo as ciências, das artes e das letras;
III – Criar mecanismos de proteção ao patrimônio cultural, artístico, histórico e natural do nosso
município;
IV – Criar políticas de proteção e divulgação de artistas e artesões;
Secretário
Municipal de
Cultura e Turismo

V – Criar e manter em perfeito estado acervos documentais das artes e artistas populares;
VI – Promover regularmente programas culturais e artísticos de interesse da população;
VII – Criar programas de apoio culturais no município ajudando na divulgação da nossa cidade;
VIII – Apoiar as artes cinematográficas;
IX – Promover a criação de políticas publicas de apoio a culta e turismo;
X – Promover o nome de artistas da terra e seus trabalhos.

Diretor de Cultura,
Turismo

I – coordenar, desenvolver e acompanhar estudos, pesquisas e ação de apoio à criação,
produção e consumo dos bens culturais e às artes no âmbito municipal;
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II – promover o desenvolvimento cultural, através do estimulo ao cultivo das ciências, das artes
e das letras;
III – proteger o patrimônio cultural artístico, histórico e natural do município;
IV – incentivar e proteger o artista e artesão;
V – documentar as artes populares;
VI – promover com regularidade, a execução de programas culturais e artísticos de interesse
da população;
VII – Apoiar as entidades culturais do município ajudando no apoio da cultura em nossa cidade;
VIII – Apoio as artes cinematográficas.
Agente de
Controle Interno
de Cultura e
Turismo

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Cultura e Turismo.

01

CCS-6
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ANEXO II - M
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

01

CCS-3

I – planejar e promover a prática de esportes e do lazer no âmbito municipal;
II – Projetar e executar com regularidade, programas educativos e de lazer de interesse da
população;
III – elaborar, coordenar e executar programas desportivos e recreativos, para maior
desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades;
Secretário
Municipal de
Esporte e Lazer

IV – promover estímulo às atividades desportivas e recreativas;
V – promover o intercâmbio desportivo com outros centros, objetivando o aperfeiçoamento dos
padrões dos programas desportivos e a elevação de nível técnico;
VI – promover programas visando popularização das atividades físicas, desportivas e de lazer,
organizadas através de competições, certames, jogos abertos e outras modalidades;
VII – Criar mecanismos de integração da escola com o esporte;
VIII – Criar programas que incentive os alunos a estudar e praticar esporte ao mesmo tempo.
I – Coordenar as atividades da secretaria de esportes determinada pelo secretario;

Diretor de Esporte
e Lazer

II – Documentar projetos e eventos a fim de criar-se histórico esportivo do município;
III – Auxiliar o secretário de Esporte e Lazer, em todas as atividades esportivas e burocráticas;
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IV – Promover eventos em todas as modalidades de esportes, proporcionando a todos os
moradores da cidade em especial aos moradores dos distritos em iguais condições de
participar das atividades esportivas promovidas pela secretaria de esporte;
Assessor de
Integração
Esporte / Escola
Assessor Para
Esportes de
Quadras
Poliesportivas e
Esportes
Aquáticos
Assessor de
Integração
Esportivas dos
Distritos.

Agente de
Controle Interno
de Esporte e
Lazer

I – Criar mecanismo de integração entre escola e esporte;
II – Promover a cidadania através de ações voltadas para o esporte;

01

CCS-5

01

CCS-5

01

CCS-5

01

FG-1

III – Promover atividades esportivas envolvendo alunos da rede publica;

I – Promover os esportes de quadra, (Vôlei, Handebol, Basquete, Futsal e etc);
II – Promover os esportes aquáticos (Natação, Canoagem, Pólo Aquático, Nado sincronizado,
etc);

I – Promover a integração dos desportistas do distrito em nossa cidade, promovendo eventos
esportivos, palestras...
II – Criar condições favoráveis para que os desportistas do distrito possam vir treinar no centro
da cidade.

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do Município.
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Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Esporte e Lazer.

02

CCS-6
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ANEXO II - N
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

I – Apresentar junto a órgãos Federais, Estaduais, empresas publicas e privados projetos que
seja de interesse comum ao município;
II – Promover a elaboração de projetos seguindo os passos de gerenciamento da integração,
escopo, tempo, Custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições;

Secretário
Municipal de
Planejamento e
Tecnologia

III – Buscar por editais que possam agregar valores e atender as necessidade do município em
todas as áreas (Saúde, Educação, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Urbano e Social e todas
as demais áreas que sejam de relevância para a comunidade), em todas as estâncias de
governo (Federal, Estadual) ,suas empresas estatais e autarquias;
IV -Elaborar, atualizar, promover e fiscalizar a execução dos projetos municipais de
desenvolvimento;
V – Controlar a execução física e financeira dos projetos e programas municipais de
desenvolvimento, assim como avaliar seus resultados;
VI – elaborar, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura, planos de crescimento e
melhorias;
VII – administrar e gerenciar atividades relativas ao processamento dos dados da Prefeitura;
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VIII – executar atividades de assessoramento em planejamento de projetos;
IX – organizar e manter sob permanente controle cópias dos convênios oriundos de projetos
apresentados nos sistemas Siconv, Sicon e outros que possam vir a existir nos governos
Federal e Estadual ou suas autarquias e ou empresas publicas, acompanhando-os
permanentemente desde a fase de projeto, passando pela execução até final aprovação pelo
Tribunal de Contas respectivo;
X – Planejar, executar e manter funcionando toda a estrutura de rede de computados, no prédio
da prefeitura, bem como as secretarias municipais, as escolas, os CDC’s (Centro Digital
Cidadão), e todos os órgãos da administração publica;
XI – Planejar, executar e manter funcionando, as políticas de segurança da informação,
seguindo todas as normas de segurança disponíveis, garantindo a Disponibilidade, Integridade,
Confidencialidade e autenticidade dos arquivos da administração publica;
XII- Desenvolver sistemas de computador para agilizar os processos internos de contabilidade,
RH, tributos, licitações, procuradoria, administração, e demais órgãos da administração pública.

I –Coordenar os trabalhos de elaboração, execução dos projetos;
Coordenador de
Projetos

II – Garantir que a equipe de desenvolvimento de projeto, siga os requisitos básicos para a
elaboração de um projeto (analise de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos,
comunicação, risco e aquisições);

01

CCS-1

III –Coordenar os projetos do ponto inicial até a sua prestação de contas ao tribunal de contas
do município.
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I – Elaborar projetos a fim de captar recursos junto aos órgãos federal, estadual, suas
autarquias e empresas publicas;
Assessor de
Projetos

II – Fazer consultas diárias nos sistemas Siconv, Sicon, editais de entidades de fomento como
FAPESB, FINEP, editais em empresas publicas como: Petrobras, Eletrobrás, CNPQ e outros
que possam existir no futuro;

04

CCS-2

04

CCS-2

01

CCS-2

III – Garantir na elaboração de projeto que seja analisado todas as fases essenciais ou bom
planejamento e execução de um projeto (gerenciamento da integração, escopo, tempo, Custos,
qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições)..
Assessor de
Integração e
Gestão
Institucional e
Municipal

Assessor de
Planejamento
Orçamentário e
Econômico

I –Elaborar junto às secretarias municipais a integração dos projetos com a secretaria de
planejamento e tecnologia;
II –Elaborar junto com as demais secretarias projetos para captar recursos nas esferas
Estadual e Federal;
III – Realizar o Feedback entre as demais secretais e a secretaria de planejamento e
tecnologia, trazendo todas as idéias dos demais secretários e setores da administração publica.
I –Analisar junto com a equipe de desenvolvimento de projetos todos os custos para a
execução dos projetos;
II –Verificar junto aos órgãos financiadores as possibilidades orçamentárias dos projetos
pleiteados;
III – Analisar a viabilidade financeira dos projetos, recomendando-o ou reprovando a sua
execução;
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IV – elaborar os balancetes mensais da receita e da despesa e os balanços gerais do exercício.
I – estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Prefeitura, promovendo
a execução de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades,
bem como identificando áreas que necessitem de modernização administrativa;
II – promover estudos visando informatizar os serviços da Prefeitura;
Coordenador do
Departamento de
Tecnologia da
Informação

III – definir a política e as diretrizes relacionadas com o plano de informática;
IV – elaborar os planos de modernização administrativa e de informática do Município;

01

CCS-1

01

CCS-2

01

CCS-2

V – administrar e gerenciar as atividades relativas ao processamento de dados da Prefeitura;
VI – executar outras atividades afins.
VII – Coordenar as analises e desenvolvimento de software necessários para facilitar a
administração publica.

Assessor da
Divisão de
Desenvolvimento
e Suporte de
Softwares
Assessor da
Divisão de
Planejamento,
Segurança e

I –Analisar, criar rotinas e desenvolver sistemas de computador para administração publica;
II – Monitorar e inibir a existência de softwares piratas nas estações de trabalho dos prédios
públicos do município;
III –Da suporte a usuários das estações de trabalho nos sistemas usados pela administração
publica, sendo ele desenvolvidos ou não pela equipe de analistas do município.
I – Elaborar, executar e manter as regras de segurança da informação;
II – Criar e manter redes estruturadas em todos os prédios públicos do município, criando uma
rede única onde possa ser monitorado todos os usuário, micros, dispositivos moveis e de rede;
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Controle de
Redes.

III – Manter atualizada e em fácil acesso o mapa da rede e as suas políticas de seguranças;
IV – Realizar backups diários, semanais, mensais e anuais em local seguro, em cofre
resistentes a chamas, fora do prédio onde encontram-se os servidores;
V – Garantir o acesso apenas a pessoas autorizadas nos locais de gerenciamento de rede.

Assistente
Técnico da
Divisão de
Manutenção e
Suporte ao
Usuário

I –Assessorar os usuários da rede em relação ao funcionamento da rede, ajudando-os nas
tarefas diárias relacionados a impressão em redes, criação de pastas compartilhadas;
II –Assessorando os usuários da rede dando manutenção a estações de trabalho, monitores,
mouses, teclados e outros dispositivos que parem de funcionar realizando a troca ou
manutenção do mesmo.

Agente de
Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Planejamento e
Controle Interno
Tecnologia, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do
de Planejamento e
Município.
Tecnologia
Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Planejamento e Tecnologia.

01

CCS-3

01

FG-1

02

CCS-6
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ANEXO II - O
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
Cargos

Competências

Quantidade

Símbolo

01

Vide item
III do
Anexo IV
da Lei
Municipal
nº. 732/06

I – promover a defesa sanitária animal e vegetal, o controle e a inspeção dos produtos de
origem animal e vegetal, no âmbito municipal;
II – coordenar, supervisionar, promover, executar a política florestal e a preservação dos
recursos naturais no âmbito municipal;
III – coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração dos planos, programas e projetos de
desenvolvimento do setor agropecuário;
Secretário
Municipal de
Agricultura e
Meio-Ambiente.

IV – coordenar, fomentar e articular os programas de desenvolvimento rural alternativo para
pequenos agricultores;
V – promover e coordenar a política de aquisição de insumos e distribuição de sementes;
VI – coordenar e orientar a política de processos tecnológicos em consonância com os
princípios ecológicos;
VII – Manter o equilíbrio ecológico do Município, executando obras de combate à poluição em
seus diversos aspectos além de promover ações de preservação e valorização do Meio
Ambiente;
VIII – promover a arrecadação das rendas provenientes da locação de boxes, da utilização de
áreas livres e instalações;
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IX – supervisionar a administração dos mercados municipais e das feiras livres;
X – supervisionar a administração do matadouro municipal;
XI – promover, em colaboração com outros órgãos, o combate à matança clandestina;
XII – Emitir licenças ambientais, seguindo legislação Federal e aplicando as mesmas punições
caso necessário.
I – Promover ações comerciais entre os pequenos agricultores e os programas dos governos
Federal e Estadual;
II – Promover o comércio de produtos agrícolas produzidos no município;
Diretor de
Desenvolvimento
Rural

III – Coordenar a administração dos mercados municipais e feiras livres;
01

CCS-3

01

CCS-3

IV – Promover a aquisição de insumos e distribuição de sementes;
V – Ajudar ao secretário de Agricultura e Meio-Ambiente a administrar, os recursos, as
obrigações;
VI – Fiscalizar as licenças ambientais, seguindo as leis vigentes na esfera Federal.
I – Criar políticas ambientais de proteção do Meio-Ambiente;

Diretor de MeioAmbiente e
Gestão dos
Recursos
Hídricos.

II – Fiscalizar os recursos hídricos, criando mecanismos de proteção e prevenção de acidentes
e ou degradação dos mesmos;
III – Criar programas de conscientização ambiental, junto a escolas e programas sociais do
município;
IV – Aplicar multas ambientais, seguindo legislação federal, aplicando as mesmas penalidades
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previstas em lei Federal;
V – Manter o equilíbrio ecológico do Município, executando obras de combate à poluição em
seus diversos aspectos além de promover ações de preservação e valorização do Meio
Ambiente;
VI - Auxiliar o Ministério Público na fiscalização do espaço natural do Município.

Assessor de
Fiscalização
Ambiental

Assessor de
Licenciament
o Ambiental.

I – Fiscalizar toda a extensão do município a fim de evitar acidentes ambientais em nosso
município;
II – Notificar infratores ambientais;

01

CCS-4

01

CCS-4

III – Levar ao conhecimento das autoridades competentes sobre crimes ambientais em nosso
município.
I – Emitir licença ambiental, seguindo a legislação federal;
II – Aplicar as multas e penalidades cabíveis aos que não estejam de acordo com as leis
Federais que serão a base da nossa fiscalização.

Agente de
Controle Interno
de Agricultura e
Meio Ambiente

Desenvolver as tarefas de Controle Interno inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, sob orientação, supervisão e acompanhamento da Controladoria Geral do
Município.

01

FG-1

Assistente
Técnico
Administrativo

Executar atividades específicas de secretaria, ligado diretamente ao Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.

02

CCS-6
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LEI MUNICIPAL N.º 893/2013
Ementa: Dispõe sobre autorização
para contratar e garantir financiamento
com o DESENBAHIA - Agência de
Fomento do Estado da Bahia S.A.,
para compra de ambulâncias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprova e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir
financiamento com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia
S.A., até o valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais),
observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de
crédito com o setor público, e as condições específicas aprovadas pela
DESENBAHIA para a operação.
Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado
neste artigo serão aplicados na compra de ambulâncias.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em
garantia dos encargos do financiamento, em caráter irrevogável e irretratável, a
modo pro solvendo, por todo o período de vigência da operação de crédito e
até sua liquidação, as seguintes receitas municipais:
I – Cessão, como meio de pagamento do crédito concedido, das
receitas de transferências oriundas do Fundo Estadual de Saúde e destinadas
ao Fundo Municipal de Saúde;
II – Vinculação, em garantia do pagamento dos débitos vencidos
e não pagos, das receitas provenientes do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da Constituição Federal; ou,
cumulativa ou alternativamente, das receitas provenientes do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua
titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição Federal.
§1º. As receitas indicadas nos incisos anteriores serão substituídas, em
caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas em sua
substituição, independentemente de nova autorização.
§2º. Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das
despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos
____________________________________________________________________________
Praça Adonias Filho, 16 – Centro CEP 45630-000 Itajuípe-Bahia
Fone/Fax: (73) 3238-1125 / 1712 e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br
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contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que
se efetuarem as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o
seu pagamento final.
Art. 3º- O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir a
DESENBAHIA em mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e
irretratáveis, para receber os recursos das fontes pagadoras das receitas de
transferências mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, podendo a
DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por
força da operação de crédito de que trata esta Lei.
§1º As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas
nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a
DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos
para quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.
§ 2º Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II
do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam
aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas
vencidas e não pagas da dívida.
Art. 4 º- Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais.
Art. 5.º O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal,
juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por
esta Lei.
Art. 6.º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
ao orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações
decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam
neste exercício, e ainda, abrir crédito especial no valor total, em caso de
inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar o pagamento
do financiamento autorizado, podendo promover quaisquer modificações
orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Itajuípe, 17 de outubro de 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto de Oliveira Badaró Pólvora
Sec. Municipal de Administração e Finanças
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LEI MUNICIPAL N.º 894/2013
Ementa: Autoriza a Contratação e dar
Garantia, à abertura de Linha de Crédito
na modalidade de Financiamento junto ao
DESENBAHIA para a Execução de Obras
e Serviços de Infra-estrutura Urbana e
Saneamento, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir operação
de crédito com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A,
destinada ao financiamento para execução de obras e serviços de infra-estrutura
urbana e saneamento, de conformidade com as regras estipuladas pelas normas
pertinentes e pelo disposto nesta Lei.
Art. 2º As operações de crédito referidas no artigo anterior serão
subordinadas às seguintes condições:
a)

O valor de financiamento de até R$ 1.000.000,00 (Um

b)

Prazo global de até dez anos, incluída carência de até

milhão de reais);

um ano;
c)
O principal da dívida decorrente do financiamento, sem
prejuízo do pagamento de juros, será pago, durante o prazo de amortização, em
parcelas mensais e sucessivas, calculadas pelo Sistema de Amortizações
Constantes - SAC;
d)

Pagamento de juros mensais durante a carência;

e)
Encargos Financeiros: Serão devidos com base na Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida
de juros de até 5,00 (cinco) pontos percentuais ao ano.
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Art. 3º Fica ainda o Município autorizado a oferecer, por todo o tempo de
vigência da operação de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e
irretratável:
I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de
transferências do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da
Constituição Federal;
II - como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas
provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art.
159, I, b da Constituição Federal.
Parágrafo Único – As receitas indicadas nos incisos anteriores serão
alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas
constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.
Art. 4º O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir a
DESENBAHIA, em mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e
irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências
mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os recursos vinculados, podendo
a DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por
força da operação de crédito de que trata esta Lei.
§1º As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas nos
vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a
DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos para
quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.
§ 2º Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II do
artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos
de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas
da dívida.
Art. 5º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de
trinta dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei,
cópia do respectivo instrumento contratual.
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Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais,
relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei.
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao
orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações decorrentes
das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício,
bem como para assegurar a participação de recursos próprios nas inversões
necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir crédito especial no valor
total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar a
realização do programa autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itajuípe, 17 de outubro de 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto de Oliveira Badaró Pólvora
Sec. Municipal de Administração e Finanças
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LEI MUNICIPAL N.º 895/2013
Ementa: Autoriza o chefe do executivo
municipal
a
firmar
acordo
de
parcelamento junto a Caixa Econômica
Federal relativo à dívida junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, ESTADO FEDERADO
DA BAHIA, faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a, em nome do Município de Itajuípe-Ba,
firmar Acordo de Parcelamento com a Caixa Econômica Federal - CAIXA, relativo à
dívida havida junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 2º - O poder Executivo, para garantia da avença, fica autorizado a vincular e
utilizar cotas citar a receita, durante todo o prazo de vigência do ajuste.
Art. 3º - O Poder Executivo, durante o prazo do Acordo de Parcelamento,
consignará, nos orçamentos anuais e plurianual, dotações suficientes ao
atendimento das prestações mensais oriundas do ajuste.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

Itajuipe, 24 de outubro de 2013

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto de Oliveira Badaró Pólvora
Sec. Municipal de Administração e Finanças
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LEI MUNICIPAL N.º 896/2013
Ementa: Autoriza a Contratação e dar
Garantia, à abertura de Linha de Crédito
na modalidade de Financiamento junto
ao DESENBAHIA para aquisição de
Máquinas Pesadas, e dá outras
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir operação de crédito
com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, destinada ao
financiamento para aquisição de máquinas pesadas em conformidade com as regras
estipuladas pelas normas pertinentes e pelo disposto nesta Lei.
Art. 2º As operações de crédito referidas no artigo anterior serão subordinadas às
seguintes condições:
a)

O valor de financiamento de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa
reais);

b)

Prazo global de até 96(noventa e seis) meses, incluída carência de até
seis meses;

c)

O principal da dívida decorrente do financiamento, sem prejuízo do
pagamento de juros, será pago, durante o prazo de amortização, em parcelas
mensais e sucessivas, calculadas pelo Sistema de Amortizações Constantes SAC;

d)
e)

Pagamento de juros mensais durante a carência;
Encargos Financeiros: Os juros serão devidos com base na Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de
4,00 (quatro) pontos percentuais ao ano.

Art. 3º Fica ainda o Município autorizado a oferecer, por todo o tempo de vigência da
operação de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e irretratável:
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I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de transferências do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS
de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição Federal;
II - como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas provenientes do
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da
Constituição Federal.
Parágrafo Único – As receitas indicadas nos incisos anteriores serão
alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas
constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.
Art. 4º O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir a DESENBAHIA, em
mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto
às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas nos incisos I e II do
artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a DESENBAHIA utilizar esses
recursos no pagamento do que lhe for devido por força da operação de crédito de
que trata esta Lei.
§1º As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas nos
vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a
DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos para
quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.
§ 2º Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II do artigo
anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de
inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas da
dívida.
Art. 5º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias,
contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia do
respectivo instrumento contratual.
Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos às
operações de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei.
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao
orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações decorrentes
das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício,
bem como para assegurar a participação de recursos próprios nas inversões
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necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir crédito especial no valor
total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar a
realização do programa autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Itajuipe, 24 de outubro de 2013.

Gilka Borges Badaró
Prefeita Municipal

Humberto de Oliveira Badaró Pólvora
Sec. Municipal de Administração e Finanças
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